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AARHUS UNIVERSITET 

Bilag 2.1 
Graviditetspolitik for A     
Mødedato: 6. december 2017 kl. 8.30-10.30 
Mødested: Påskehøjgårdcentret, Hvidbjergvej 21, 8380 Trige 
(Undgå at køre ned ad Husumgårdvej) 
Hvis der er problemer med at finde vej, kan Per fanges på: 23244552 
Mødeemne: HE FAMU møde 
 
Deltagere: Marianne Hokland, Lene Grønkjær, Peder Søndergaard Madsen, Majken 
Sand, Tina Bach Aaen, Per Højgaard Christensen, Steen Harrit Jakobsen, Michael An-
dersen, Tina Slots, Lina Waldstrøm Asmussen, Søren K. Kjærgaard, Mette B. Iversen, Da-
vid Christian Evar Kraft, Vibeke Heitmann Gutzke 
Gæst under punkt 5: Anders Kragh Moestrup  
Referent: Sarah Hoffmann og Pernille Leth  
 

  
 

 
 
 

1. kl. 8.30-8.35 Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden 
(Marianne) 
- Noget til eventuelt? 
 

2. kl. 8.35-9.00 Opfølgning på løbende sager – drøftelsespunkt  
(Marianne) 
a. Implementering af HE graviditetspolitik (incl tjekliste) og HE stress foldere 
Bilag 2.1 og 2.2 HE graviditetspolitik og Checkliste APV for gravide/ammende 
Bilag 2.3 og 2.4 HE stress folder og HE stressværktøjskasse 
Link til AU’s stressværktøjskasse for ledere 
 
Indstilling: FAMU skal drøfte implementering af HE graviditetspolitik (og tjekli-
ste). 
Forberedelse:   

- Hvad skal der til for at sikre bred implementering og ibrugtagning af 
HE graviditetspolitik (og tjekliste), fx kommunikation herom? 

- Hvem gør hvad for at nå i mål hermed – hvad er hhv FAMU’s og 
LAMU’s konkrete rolle? 

 
Indstilling: FAMU skal drøfte implementering af HE stress foldere. 
Forberedelse:  

- Hvad skal der til for at sikre bred implementering og ibrugtagning af 
HE stress foldere, fx kommunikation herom? 

- Hvem gør hvad for at nå i mål hermed – hvad er hhv FAMU’s og 
LAMU’s konkrete rolle? 

 
3. Kl. 9.00-9.20 Evaluering af FAMU’s arbejde, samarbejde og se-

kretariatsbetjening – drøftelsespunkt (Sarah) 
 
Indstilling: FAMU skal evaluere på de sidste 3 års arbejde, samarbejde og se-
kretariatsbetjening. Dette skal være afsæt for at fortsætte et godt samarbejde 
i et nyt FAMU pr. 1. marts, hvor bl.a. dekanen indtræder som formand og hvor 
der er en forventning om flere fællesmøder med FSU. 
Forberedelse: Overvej følgende spørgsmål: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/ledelsesudvikling/vaerktoejskurser-for-ledere/stressvaerktoejskassen-for-ledere/
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- Hvad er FAMU lykkedes særlig godt med de sidste 3 år (fx resultater, in-
ternt samarbejde, samarbejde med andre, kommunikation mv.)? 

- Overvej konkrete bud/tiltag på, hvordan der sikres gode, effektive og kon-
struktive fællesmøder med FSU. 

- Hvad har været godt/mindre godt ved sekretariatsbetjeningen de sidste 3 
år? Kan noget gøres endnu bedre for at understøtte FAMU’s arbejde? 

 
4. kl. 9.20-9.30 HE FAMU Årshjul 2018 – Beslutningspunkt (Pernille) 

Bilag 4.1. Årshjul 2018 HE FAMU 
 
Indstilling: HE FAMU skal drøfte og beslutte, om udkast til årshjul kan godken-
des. 
Forberedelse: Orientér Jer i årshjulet. Overvej den tidsmæssige placering af 
møderne samt forslag til dagsordenspunkter. 
Dekanen ønsker flere formaliserede fællesmøder med FSU (gerne 2 årligt), 
særligt ifm. forberedelse af - og opfølgning på APV 2019. Formålet hermed er 
at skabe større sammenhængskraft på tværs af de to organisationer om fæl-
lesopgaver samt at undgå unødigt dobbeltarbejde.  
 

5. kl. 9.30-10.15 Orientering om beredskabsopgaven på Health 
samt intro til AU’s evakuerings-app – Orienteringspunkt  
(Gæst: Anders Kragh Moestrup) 
Bilag: 5.1 Et samlet beredskabskoncept på Aarhus Universitet, Arnold Boon 
Link til AU’s beredskabsside 
 
Indstilling: Anders Kragh Moestrup fortæller kort om Universitetsledelsens be-
slutning om at decentralisere beredskabsopgaven til det lokale niveau. An-
ders vil fortælle om konsekvenser herved; hvad FAMU/LAMU’s rolle/ansvar er 
fremadrettet.  
Anders vil også fortælle om AU’s evakuerings-app og hvilken tidsmæssig mu-
lighed der er for at Health kobles på denne. 
 
Forberedelse: Læs vedhæftede brev fra direktør Arnold Boon samt orientér Jer 
på AU’s beredskabsside. Der vil blive tid til at stille Anders spørgsmål, så over-
vej også gerne konkrete spørgsmål. 
Konkret drøftelse af, hvordan HE forholder sig til denne ’nye’ opgave fremad-
rettet, finder sted på 1. FAMU-møde i 2018. 

 
6. 10.15-10.20 Eventuelt  

- Næste møde (formentligt 8. marts 2018); Hvor henne?  
 

7. Skriftlig orientering – orienteringspunkt  
Bilag 7.1 Skriftlig orientering 
- APV – opfølgning fra HAMU/HSU mødet 
- Proces for årlig arbejdsmiljødrøftelse i FAMU  
- Status på AT-besøg på HE i 2017 
- God omgangstone – Henvisning til HE-nyhedsbrevet 
- Arbejdsmiljøstatistikker, Q3 (bilag 7.2 og 7.3) 

 
Mødet afsluttes med en kort rundvisning på Påskehøjgård af Per. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/

